Financieel overzicht, beloningsbeleid
en actueel verslag 2020

Stichting Iuvemus is een instelling die niet actief geld of goederen werft onder derden en die het ter
beschikkende staande vermogen uitsluitend besteed ten behoeve van de doelstelling van de stichting.
Derhalve kan de stichting aangeduid worden als vermogensfonds en hiermee ontslaat het de stichting
tot het opstellen van een balans.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil
tussen de opbrengsten en de kosten en
andere lasten over het jaar. De resultaten
worden verantwoord in het jaar waarin zij
zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij
voorzienbaar zijn.
Overige opbrengsten
Onder de overige opbrengsten wordt verstaan
giften van derden en teruggaaf dividendbelasting.
Algemene kosten
De kosten worden bepaald op historische waarde
en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
Beleidsplan
Het budget voor enig jaar wordt bepaald door
het rendement op het vermogen van het vorige
jaar. Dit bedrag (gecorrigeerd voor inflatie) is ter
beschikking voor projecten, donaties en (zachte)
leningen. Het huidige bteleid richt zich met name
op projecten in Nederland. Voorwaarde voor
deelname aan projecten is altijd een materiële of
immateriële inzet van de begunstigde(n).

In euro’s

31-12-2020

Overige opbrengsten

€0

Uitkeringen

€0

Algemene kosten

-€ 239

Bedrijfsresultaat

-€ 239

Financiële baten en lasten

-€ 39.065

Resultaat na belastingen

-€ 39.292

Belastingen

€0

Resultaat na belastingen

-€ 39.292

Financiële baten en lasten
Dit betreft de rente kosten als baten alsmede
beleggingsresultaten gerealiseerd gedurende
hetverslagjaar.
•

•

een financieel overzicht van de
daadwerkelijke bestedingen per rubriek of
thema / een versiag van de uitgeoefende
activiteiten
een
overzicht
van
de
voorgenomen bestedingen
een toelichting daarop

en

Beloningsbeleid
Bestuursleden krijgen geen periodieke vergoeding.
Verslag activiteiten Iuvemus 2020
Het jaar 2020 is gedomineerd door Corona en
fysieke bijeenkomsten hebben niet
plaatsgevonden.
Daaruit voorvolgend zijn er ook geen
verstrekkingen, uitkeringen gedaan in 2020.
Tevens zijn ook geen giften ontvangen.
Het bestuur van Iuvemus hoopt in 2021 weer de
draad te kunnen oppakken.

Fiscaal nummer van de stichting Iuvemus:
805668858

